ADVERTORIAL

Esschert Design
Secrets du Potager
‘Secrets du Potager by Esschert Design’ heet

Complete sets

de nieuwste tuincollectie die Esschert Design in

Bij de groep Début valt te denken aan bloempotten met onder-

de markt zet. Het betreft een unieke en originele

zetters, plantenlabel en kruidenzaden voor in de keuken, zoals
basilicum, rozemarijn of tijm en een balkonbak met vier com-

collectie cadeau-artikelen die de link legt tussen

partimenten voor vier verschillende groenten. Tot de groep

tuin en keuken.

Cuisine behoren bijvoorbeeld producten als een marmelade- of
een theeset, een salade- en een pestoset, steeds in combinatie

Secrets du Potager is momenteel vooral in Frankrijk en België

met zaden en bijpassende producten als potten of een vijzel.

bekend en bedient er het hogere segment. De luxe giftcollectie
is er zeer in trek bij de consument en wordt er in tal van tuin-

In de groep Jardinier zien we onder meer een kruidendroogrek

centra succesvol verkocht. Na de verwerving van het merk eind

met bijbehorende zaden om de kruiden ook daadwerkelijk te

2008, hetgeen positieve reacties ontlokte aan de internatio-

verbouwen, alsmede verschillende artikelen in textiel als

nale tuin(centrum)branche, wil Esschert de collectie verder

schorten en knielkussens en andere artikelen om het werken in

uitbouwen en scherper prijzen.

de tuin te veraangenamen. De groep Joie de Vivre draagt
het gevoel van de Secrets du Potager-collectie verder uit in de

Zoals de naam Secrets du Potager al aangeeft, is de kern van de

vorm van diverse lifestyle-producten als zeep en kaarsen met

collectie de moestuin. Secrets du Potager omvat tal van artike-

tomaten-, munt- en lavendelgeur.

len die zowel zijn gericht op de gevorderde keukentuinier, als
op de eerste schuchtere aanzet van kind en volwassene tot

Al deze Secrets du Potager keuken-tuinsets zijn gepresenteerd

(moes)tuinieren met een vierkante meter groenten en kruiden,

in oogstrelende verpakkingen. Esschert Design levert bovendien

of tot het verbouwen van groenten en kruiden in pot in de

fraai vormgegeven displays die helpen de producten in de

keuken, op het balkon of in een hoekje van de tuin.

juiste sfeer neer te zetten op de winkelvloer, al dan niet in combinatie met ander praktisch en verkoopbevorderend pos-materiaal.

Na een selectie van de meest veelbelovende artikelen heeft Esschert Design de collectie

Met deze uitgebalanceerde collectie geeft Esschert Design

Secrets du Potager ingedeeld in vier groe-

invulling aan de toenemende behoefte van de consument

pen: Début, Cuisine, Jardinier en Joie de

aan het genieten van en eten van zelfverbouwde groenten en

Vivre.
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kruiden.

